Експертний висновок
до законопроекту згідно зі статтею 27
Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
«Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо удосконалення
діяльності, пов’язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією,
використанням та збереженням географічних назв», реєстраційний № 4079 від 10.09.2020,
внесений Кабінетом Міністрів України.
2. Завдання законопроекту
Проектом Закону пропонується внесення змін до статей 4, 7, 8 та 9 Закону України «Про
географічні назви» в частині здійснення державного управління у сфері діяльності,
пов’язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та
збереженням географічних назв, а також встановлення правових підстав створення та
ведення Державного реєстру географічних назв в електронному вигляді, здійснення обліку і
державної реєстрації географічних назв.
Законопроектом пропонується також встановити принцип відкритості відомостей про
назви географічних об’єктів і забезпечити безкоштовний та вільний доступ до відомостей
Державного реєстру географічних назв, визначити держателя та адміністратора Державного
реєстру географічних назв.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Відповідно до пояснювальної записки реалізація проекту акта не потребуватиме
додаткових видатків з державного бюджету.
Разом з цим відповідно до статей 4, 9 Закону України «Про географічні назви» роботи
зі створення та ведення Державного реєстру географічних назв, створення електронної бази
даних назв географічних об’єктів, що знаходяться на території інших країн та
використовуються в Україні, потребують фінансування в межах видатків за бюджетною
програмою КПКВ 1202030 «Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні
роботи, демаркація та делімітація державного кордону» за напрямом «Загальнодержавне
топографічне і тематичне картографування та розвиток національної інфраструктури
геопросторових даних».
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація законопроекту не має впливу на показники бюджетів.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у відповідному
бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Реалізація законопроекту не потребує фінансового забезпечення.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини
Законопроектом не регулюються бюджетні відносини.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Законопроект підтримується.
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